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Številka: 460-E-EN-GZ-29/19 
Datum: 1. 3. 2019 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA POSTELJE ZA INTENZIVNO TERAPIJO (1 
kos) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava postelje za intenzivno terapijo po sledeči specifikaciji 
zahtev: 
 

 konstrukcija postelje na dveh stebrih. Stebra sta tesno zaprta in konstrukcije, ki 
omogoča enostavno čiščenje in ne dopušča nabiranja nečistoč. (nobenih škarjastih 
ali vzvodnih mehanizmov), 

 konstrukcija omogoča spremembo naklona ležišča, ob tem se vzglavni del postelje ne 
premika (fiksen), 

 ležišče  plastificirana plošča, delno perforirana, 4 – delna tri-krat pregibna, dim. vsaj 
205 x 85 cm,  

  Nastavitev položajev je električna: 

 nastavitev hrbtne plošče, 

 nastavitev hrbtne plošče in kolenskega dela istočasno auto-contour, 

 nastavitev kolenskega dela, 

 nastavitev višine od vsaj 40 cm do najmanj 78 cm, 

 polsedeč položaj, 

 nastavitev trendelenburg /antitrendelenburg položaja najmanj +13/-13, 

 kardio položaj, 

 CPR položaj, 

 pregledovalni položaj, 

 kardio,  CPR položaj dosegljiva z eno tipko, postavitev postelje v želen položaj ne 
glede na položaj  v katerem se nahaja, 

 nastavitve vseh položajev se  izvajajo s pomočjo centralne komandne plošče. Poleg 
vseh navedenih nastavitev ležišča, omogoča centralna komandna plošča tudi 
zaklepanje vsake posamezne funkcije. Postelja se po  cca. 3 minutah  neuporabe 
funkcij sama zaklene. 

 nosilnost  vsaj 250 kg 

 indikator naklona TR/ATR in vzglavja, 

 mehanske CPR ročice se nahajajo na obeh straneh postelje za izravnavo vzglavja, 

 postelja je opremljena s štiridelnimi ograjami. Ograje so v skladu s standardom EN 
60601-2-52. Za manipulacijo služi varnostno položajno stikalo. Kadar so spuščene, 
ne povečajo širine postelje, ne ovirajo dostopa do bolnika, ter se ne dotikajo tal. 
Opremljene so s komandami na zunanji in notranji strani, 

 pri dvigovanju hrbtne plošče se izvaja avtoregresija za najmanj 10 cm, 

 posteljni končnici sta iz ABS plastike, snemljivi pri vzglavju in vznožju; sicer sta trdno 
fiksirani v ležišču – odstranljivi ob sprostitvi varovalnega mehanizma, 
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 mehanizem 4 koles premera 150 mm s centralnim zavornim sistemom je zanesljiv in 
lahko dostopen iz obeh strani postelje; funkcije so:  

 kolesa se prosto vrtijo,  

 eno kolo usmerjeno v smeri vožnje,  

 centralni zavorni sistem. 

 guma na kolesih ne pušča sledi na podu 

 dodatno 5 kolo, za lažje manevriranje po ozkih prostorih, 

 avtomatska zavora koles ob priključitvi postelje v električno napajanje, 

 na vseh štirih vogalih vrtljivi gumijasti odbojniki, 

 dolžino ležišča je možno podaljšati za najmanj 17, cm v katerem koli položaju 
postelje, 

 konstrukcija postelje radiotransparentna in omogoča dostop in slikanje s C lokom od 
medeničnega predala do glave, 

 pod hrbtno ploščo nastavljiv nosilec za RTG kaseto, 

 postelja je opremljena z vznožno izvlečeno polico za posteljnino, ki ima nosilnost vsaj 
15 kg, 

 v primeru prekinitve električne napetosti prevzame električno funkcijo pogona 
akumulatorska baterija. Na centralni komandni plošči indikator polnosti baterije, 

 Tehtnica integrirana v posteljo in omogoča tehtanje pacienta, spremljanje  
spremembe teže, funkcijo zamrznitve tehtanja in alarmom v primeru nenadne 
spremembe v razliki v teže, 

 Postelja naj ima teleskopsko infuzijsko stojalo. 

 Trapez z zanko 
 
Postelji vložek– preventiva dekubitusa 
 

 Dimenzije posteljnega vložka skladne z dimenzijami ležišča postelje. Višina vsaj 14 
cm.  

 Ležišče zagotavlja antidekubitusne lastnosti za 3. stopnjo rizika. 

 Prevleka je nepremočljiva in paroprepustna. 

 Vsi šivi so varjeni.  
 

 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava UKC Maribor, na oddelek; 
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV 
• morebitne druge stroške. 
 
Rok za sprejem ponudb: 4. marec 2019 do 14. ure.  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: aleš.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 460-E-EN-GZ-29/19. 
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